
Jornades de consiliaris i consiliàries

23 i 24 de febrer
de les 20.30 h de divendres fins les 15.00 h de dissabte.



    En la reunió de consiliaris de zona tinguda el passat 12 d'octubre, durant la Jornada Gene-
ral, van sortir dos punts de reflexió que ara reprenem en la nostra Jornada de febrer.
    La primera crida que es manifestava era a acompanyar la "dispersió", diversitat de compro-
misos i implicacions dels militants. És veritat que l'ACO educa en el compromís, però també 
és cert, dèiem, que cal passar per la revisió de Vida, per la pregària, pel "repòs" al costat de 
Jesús, com queda de manifest a l'Evangeli de Lluc: Veniu ara vosaltres sols en un lloc despo-
blat i reposeu una mica. Perquè hi havia tanta gent que anava i venia, que no els queda-
va temps ni de menjar (Mc 6,31). A reflexionar sobre tot això ens ajudarà l'Isidre Ferraté
    La segona constatació que vam fer en la reunió va ser aquesta: hi ha alguns militants als 
quals se'ls queda curta l'ACO i busquen viure una espiritualitat a fons en altres instàncies. La 
pregunta que ens feiem era si l'ACO no ajuda l'espiritualitat militant, o bé, si en el Jutjar de la 
Revisió de Vida ens quedàvem massa en la superfície, sense entrar a fons en la transformació 
que ens demana una lectura aprofundida de l'Evangeli.
Al Comitè Permanent proposem, a més. que es pugui treballar entre els militants la "vocació"a 
ser consiliari o consiliària de l'ACO, com una vessant de l'espiritualitat. A pensar-hi una mica 
més, ens ajudarà en Pepe Rodado.

Inscriviu-vos trucant a la secretaria de l'ACO:
93 505 86 86, o mitjançant un correu electrònic a: 
coordinacio@acocat.org
Termini d’inscripció: fins al 21 de febrer.
Preu: 48€ pensió completa.
   21€ sopar o dinar

Horari

Divendres 23, 20.30 Sopar
21.30 Exposició d'en Pepe Rodado: Acompanyar 
l'espiritualitat dels militants

Dissabte 24,   09.00 Esmorzar
   09.30 Pregària

10.00 Exposició de l'Isidre Ferraté: Acompanyar 
els múltiples compromisos dels militants
 11.00 Reunió per grups

   12.00 Descans
   12.15 Posada en comú i debat
   13.00 Eucaristia
   14.00 Dinar

LLoc: Casa d'exercicis Betania
c/Bonavista, 37 - Cornellà de Llobregat

Com arribar-hi: 
Metro: Linia V, estació Gavarra
Bus: 67
Amb cotxe: Ronda de Dalt, sortida 14 (la casa disposa de parking)

      


